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Toen in 1974 de vierde druk van Hillier's "Manual of Trees and Shrubs" in mijn bezit
kwam trok een aantal, voor mij geheel nieuwe cultivars van Magnolia de aandacht. De hier
bedoelde Magnolia's behoren tot de nieuwe groep " Gresham-hybriden" en de groep kleinbloemige "liliflora x stel/ata-hybriden". Ook Hiliier kende deze Magnolia's nog niet goed;
ze werden aangeboden onder de in Noord-Amerika gegeven namen, doch zonder enige beschrijving. Van elk van de aangeboden nieuwe Magnolia's werd toen één plant besteld.
Dit was het begin van mijn hobby om Magnolia's te verzamelen. Rondgaande bij collega's
in Boskoop had ik al spoedig een flinke collectie oudere en enkele nieuwere cultivars bijeengebracht. Deze verzamelingen, alsmede de oogst van twee reizen naar Zuid-Engeland en één
naar Zuid-Zwitserland, gaven mij een goede basis voor verdere studie.
Het lidmaatschap - als enige Nederlander- van de '' American Magnolia Society'' bracht mij
in contact met zowel instituten en universiteiten, als met enkele specialiste~ op het gebied
van Magnolia's. Het resultaat is, dat ik in zeven jaar een 100-tal verschillende Magnolia's
heb kunnen bijeenbrengen én bestuderen. Van deze 100 hebben er ongeveer 65 gebloeid; van
verscheidene cultivars zijn momenteel nog slechts één of twee kleine plantjes aanwezig, die
pas over 5-10 jaar zullen bloeien.
In het voorjaar van 1981 hield ik op de jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen een lezing met dia's: "Magnolia's, een uitdaging voor Boskoop". Ik
wilde met deze titel er de aandacht op vestigen dat het sierteeltcentrum Boskoop zeer geschikt is voor het kweken van een meer modern sortiment. Uit de vele reacties op deze lezing
heb ik kunnen opmaken dat er beslist interesse is voor deze suggestie.
De nieuwe Magnolia-hybriden zijn vrijwel allemaal afkomstig uit Noord-Amerika en Engeland. In Nederland dragen Magnolia's slechts zelden zaad; in Noord-Amerika is dit echter
anders.
In het warmere Lugano (Zwitserland) zag ik planten met 50 en meer vruchtkegels. Volgens

Magnolia 'Susan'
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I) Dit artikel werd nog zeer kort voor het overlijden van de auteur gepubliceerd in het vakblad "Groen" (februari
1982). Hij had het voornemen om in het volgende nummer van Dendraflora in een enigszins andere vorm over
Magnolia te schrijven .
De redactie besloot als een eerbetoon aan de haar ontvallen hoofdredacteur het artikel van " Groen" over te nemen in deze aflevering van Dendroflora . Daarbij is de tekst van het originele manuscript zoveel mogelijk gehandhaafd. Bij zijn bewerking van het artikel ten behoeve van Dendraflora zijn door H.J . van de Laar een aantal recente opvattingen betreffende de nomenclatuur dan ook niet doorgevoerd of toegevoegd.
De auteur was uiteraard op de hoogte van deze opvattingen, maar was evenals vele anderen daar verre van gelukkig mee.
Deze nomenclatuurproblemen hebben reeds een lange voorgeschiedenis, waarover in 1934 al door J .E. Dandy
werd gepubliceerd. Ze zijn zeer uitvoerig behandeld aan te treffen in het standaardwerk van Neil G. Treseder
(Magnolias, Faber & Faber, Londen , Boston, 1976, 243 p.). In dit boek wordt verwezen naar de publi katie van
S.A. Spongberg in Joumal of the Arnold Arboretum (jaargang 57, 1976, 3, p . 250 - 312) en naar Hortus Third
(Macmillan Publishing Co, New York, 1976, p . 694- 697).
Ook dient er op te worden gewezen dat op grond van de Internationale Code voor de wetenschappelijke naamgeving van planten voor twee Magnolia-soorten, die sinds jaar en dag bekend zijn als M . den udata en M . /iliflora,
men niet om een publikatie van Buc'hoz van 1779 heen kan. Dit betekent dat de correcte naam voor M. denudata, M. quinquepeta en voor M. lilif/ora, M . heptapeta is. Evenals bij M . tripera/a suggereren deze benamingen
een verband met het aantal tepalen, maar dit klopt in geen van deze gevallen. Dit neemt echter niet weg dat de namen M. quinquepeta en M. heptapeta toch als de wettige namen geaccepteerd zullen moeten worden.
Tenslotte wordt er op gewezen dat M. stelfata volgens B.C. Blackburn en Spongberg een natuurlijke variëteit van
M. kobus zou zijn. Dit is een opvatting die tot nu toe niet veel erkenning kreeg.
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Prof. J.C. Daniets van de University of Illinois- de grote man achter de'' American Magnolia
Society" - is er één voorwaarde waaraan, voor een goede vruchtzetting, beslist moet worden
voldaan: de temperatuur moet minstens 20° Celsius zijn, zowel vóór als tijdens de kieming
van de stuifmeelkorrels. Voorts dient men er rekening mee te houden dat de stampers vroeger rijp zijn dan de meeldraden, zelfs meestal voordat de bloemen zijn open gegaan.
Er wordt in Amerika in vele instituten intensief gekruist met onderling dikwijls ver van elkaar staande soorten, echter met wisselend succes. De resultaten en mislukkingen worden regelmatig in uitgebreide artikelen gepubliceerd.
In deze bijdrage zal ik trachten iets te vertellen over de mijns inziens voor nu en voor de toekomst belangrijkste Magnolia's. De werkelijke waarde van een nieuwe Magnolia is echter
niet in één jaar vast te stellen. Bovendien dient in acht te worden genomen, dat het voor de
boomkwekers van groot belang is, dat een nieuwe aanwinst door stekken kan worden
vermeerderd. Een soort of cultivar die door enten ("zetten") moet worden vermeerderd,
dient slechts bij uitzondering in de lijst van aanbevelenswaardige Magnolia's te worden opgenomen . Hiervoor zouden ondermeer Magnolia denudata en M. 'Picture' in aanmerking
komen .
Het geslacht Magnolia telt ongeveer 77 soorten, waarvan er 34 in de gematigde zone van
Oost-Azië en Noord-Amerika voorkomen. De Engelse botanicus J.E. Dandy, die monografische studies maakte van de Magnoliaceae, onderscheidde in Magnolia twee ondergeslachten, namelijk Magnolia en Yulania. Binnen het kader van dit artikel zijn slechts drie secties
met de daarbij genoemde soorten van het ondergeslacht Yulania van belang:
Sectie BUERGERIA met de soorten Magnolia kobus, M. salicifolia en M. stellata.
Sectie TULIPASTRUM met de soort Magnolia liliflora.
Sectie YULANIA met de soort Magnolia denudata (zogenaamde Yulan).

Magnolia stellala

Deze indeling zal voor een ieder, die de Magnolia's enigszins kent, overduidelijk zijn.

SECTIE BUERGERIA
De sectie Buergeria omvat vijf soorten, waarvan er twee in China en drie in Japan voorkomen, namelijk Magnolia kobus, M . salicifolia en M. stellata. Alleen deze drie Japanse soorten zijn in de cultuur van belang.
Magnolia kobus - Japan, ing. 1865
Een boom van 5-8 meter met uitstaande takken. Aan de twijgen zitten kleine, vaasvormige,
witte bloemen met zes bloembladen en drie kleine dekblaadjes, die spoedig afvallen. Hij
bloeit van begin tot eind april. Deze mooie parkboom is algemeen bekend. In Boskoop staat
aan de Zijde een prachtige, minstens 25 jaar oude boom (hoogte 8 m), die elk jaar volop
bloeit. Dit laatste kan niet worden gezegd van alle bomen van deze soort; ze worden namelijk uit Japans zaad gekweekt en er is nogal wat variatie in de rijkdom van bloemen bij de
verschillende bomen. Het zou mijns inziens dienstig zijn van een goed groeiende - elk jaar
bloeiende - boom vegetatief te vermeerderen.
De bloemkleur beschreef ik hier als wit; alle bomen die ik in Nederland tot nog toe zag hadden witte bloemen. In Nymans Gardens, Sussex (Engeland) staat echter een zeer oude boom
van Magnolia kobus met over elk van de buitenste bloemblaadjes een donkerrose streep,
waardoor het lijkt dat men met een rose bloeiende Magnolia te doen heeft. Of er ergens in
Nederland een dergelijke M. kobus staat is mij niet bekend. (Zie verder onder M. x loebneri
'Leonard Messel').
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Magnolia stellala 'Royal Star'
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Magnolia kobus var. borealis- Noord-Japan, ing. 1892

Dit is een hogere boom die in noordelijk Japan werd gevonden. Hij heeft ook wat dikkere
bladeren dan de soort, met dieper liggende nerven. Deze variëteit moge dan nog meer winterhard zijn, het is echter voor de cultuur een boom van weinig waarde; het duurt vele, vele
jaren voordat hij bloeit en dan nog draagt hij meestal maar enkele bloemen per boom.
Magnolia salicifolia- Japan, ing. 1892

Een kleine boom, afwijkend van Magnolia kobus en M. stellala door zijn kleine, smalle,
wilgachtige bladeren, die bij wrijving een lichte anijsgeur verspreiden. De kleur van de bovenzijde van het blad is meestal blauwgroen en aan de onderkant grijs.
In bloei gelijkt deze soort veel op Magnolia kobus; de bloemblaadjes zijn echter wat smaller.
De bloemen hangen aan min of meer horizontaal staande, dunne takjes. Als Magnolia salieijo/ia in april bloeit is het wel een aardige boom, maar de kleine bloemen zijn wat "slordig".
Hij komt in Nederland niet veel voor.
Magnolia stellata- Japan, ing. 1862 (in Ned. 1856) - foto blz. 19, 21

Deze struikvormige Magnolia (circa 2 m hoog) is zo bekend, dat een beschrijving hier niet
nodig is. Even kan worden stilgestaan bij het feit, dat deze soort meestal 15 langwerpige
bloembladen heeft, dus ruim tweemaal zoveel als de verwante M. kobus.
De bloeitijd is vroeg, namelijk van begin tot eind april, wat een groot nadeel is; dikwijls worden de kleine, witte bloemen bruin door nachtvorst.
Deze Magnolia werd tot de tweede wereldoorlog in Nederland veelal M. Halliana stellala genoemd. Vanwaar die naam? Dr. Von Siebold zond in 1856 M . stellala naar zijn Leidse kwekerij; de planten gingen echter alle dood. De Amerikaan Dr. Hall bracht in 1862 een plant
mee naar Noord-Amerika. Hij liet die kweken door de toen bekende boomkwekers Parsons
Brathers in Flushing, L. Island. Parsons gaf, ter ere van Dr. Hall, de naam M. Halliana aan
deze plant (1875). Toen bleek dat M. Halliana hetzelfde was als M . stellata, noemde C. de
Vos (1887) deze plant M. Halliana stellata, een naam die zich zeer lang in de praktijk in Boskoop heeft gehandhaafd. Tegenwoordig zou zo'n kloon- want dat was die ene plant van Dr.
Hall - waarschijnlijk M . stellala 'Hall' worden genoemd. Dit om uit te laten komen dat deze
struik met 15 witte tepalen *) slechts een kloon is binnen de soort M. stellata.
De toevoeging van de cultivarnaam 'Hall' vindt de praktijk nu niet meer nodig, ofschoon
bekend is dat er ook "zuivere" M . stellata-cultivars in de handel komen, afwijkend in het
aantal tepalen en ook verschillend in groeiwijze.

Magnolia stellala

Magnolia stellata 'Royal Star' (1. Verroeuien & Son, U .S.A . 1960) - foto blz. 19

Deze cultivar kwam omstreeks 1970 naar Nederland. Het lijkt mij tot nog toe de grootste
verbetering in het Magnolia stellata-sortiment. Hij groeit iets forser en vormt daardoor een
wat minder gedrongen struik dan de soort. Er zijn 18-25(!) lange, witte tepalen, iets groter
maar vooral breder dan die van M. stellata. De bloeitijd is bovendien een tot twee weken later, zodat 'Royal Star' meestal ook nog in mei bloeit.
Magnolia stellata 'Waterlily' (Greenbrier, U .S.A. 1939)

Een in Amerika uit zaad gewonnen cultivar, die circa tien jaar geleden werd geïmporteerd.
Hij groeit iets meer opgaand dan Magnolia stellata, heeft grovere bladeren en iets langere tepalen, 14-18 per bloem. De open bloemen zijn zuiver wit; de knoppen zijn aan de voet iets
rose getint: een goed herkenningsteken van 'Waterlily'.
Zowel Magnolia stellala 'Royal Star' als 'Waterlily' zijn in Boskoop in cultuur.

*) Het woord " tepalen" wordt hier gebruikt, in navolging van Engelse en Amerikaanse auteurs, voor de bloemdekbladen, daar aanwezig waar er geen duidelijk verschil is tussen de kelk- en kroonbladen.

20

Magnolia x loebneri 'Merrill'
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Magnolia stellala 'Centennial' (Arnold Arboretum, U .S.A . vóór 1976)

Er is nog een derde wit bloeiende cultivar, zeer recent uit de U.S.A. geïmporteerd en die onder de naam 'Centennia!' werd verspreid. Het door mij geïmporteerd exemplaar heeft knoppen en zal in 1982 bloeien.
Enkele Amerikaanse boomkwekers zijn zeer enthousiast over 'Centennia!'. Volgens de beschrijving zouden de bloemen zeer dicht gevuld zijn (met 28-30 tepalen), 4-5 cm lang en 1.5
cm breed. De bloemdiameter zou 12-14 cm zijn.
Magnolia stellala (met rose bloemen)

Al vele jaren komen in de kwekerijen - onder de naam 'Rosea' - planten voor, die zeer
I i c h tros e bloemen hebben. Het blijkt dat deze lichtrose kleurindruk afkomstig is van een
rose streep over de buitenkant van de tepalen, die tijdens de bloei echter spoedig zo goed als
verdwijnt. Bij niet te zonnig weer handhaaft de lichtrose kleur zich wel een week. De beste
van de vele uit Japan geïmporteerde planten is waarschijnlijk 'Rosea Den Ouden' , een vorm
die ook goed groeit.
In mijn collectie bevinden zich nog drie zogenaamde rose-bloeiende Magnolia stellatacu!tivars, te weten één uit Japan, één uit Nieuw-Zeeland en één uit Noord-Amerika. De
planten zijn echter nog te klein om er een oordeel over te geven.
Beslist niet mooi is Magnolia stelfata 'Rubra' met kleine bloemen, die meestal niet goed
open komen. De bloemkleur is een niet te definiëren paarsrose. Bovendien is deze cultivar
een zeer zwakke groeier met geelachtig groen blad.

De auteur bij Magnolia x loebneri 'Leonard Messel' in Nymans Gardens

HYBRIDEN

Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'
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Er is een aantal jaren geleden een hybride van Magnolia salicifolia en M . kobus in de handel
gekomen, die mijns inziens de volle aandacht verdient. Alle ~y?riden t~s?en de twee genoemde soorten hebben de naam Magnolia x kewensis. De ongmele krmsmg (1952) komt
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uit Kew Gardens, Engeland. Deze "Kew"-vorm is niet waard om te worden gekweekt, omdat zelfs tien jaar oude boompjes maar sporadisch bloeien.
De boven bedoelde nieuwe, wél zeer opvallende cultivar, is:
Magnolia x kewensis 'Wada's Memory' (K. Wada, Japan 1959)
Het Arboretum van de Universiteit van Washington, Seattle (Wash.), selecteerde uit zaad
van Magnolia kobus, ontvangen van K. Wada, Japan, een plant met opvallend grote bloemen, die' Wada's Memory' werd genoemd. (Op zichzelf een vreemde naam, daar de heer K.
Wada toen nog in leven was).
Een jong exemplaar, in 1974 geplant, is nu een prachtig kegelvormig boompje van 2.5 m
hoog en slechts I m breed. Het begon al in 1977 te bloeien en heeft dit sindsdien elk jaar gedaan. De bloemen hebben zes zuiver witte bloembladen, ieder 7 cm lang, zodat de doorsnede
van de wijd-open bloemen ongeveer 15 cm is. Deze hangen aan de uiteinden van de twijgen,
min of meer vertikaal, zodat de bloemen de toeschouwer in het gezicht zien.
Opmerkelijk is dat de "bovenste" twee bloembladen overhangen, wat sommigen enigszins
slordig vinden. Zelf kan ik deze afwijkende bloemen wel waarderen: het lijkt alsof er witte
vaantjes aan de boom hangen. 'Wada's Memory' bloeit in april, even naM. stellata; de
bloei duurt wel drie weken(!).

Magnolia x loebneri 'Merrill' (Arnold Arboretum, U.S.A. 1939) - foto blz. 2, 21
Deze hybride ontstond in 1939 bij Dr. Kar! Sax, werkzaam in het Arnold Arboretum,
Boston, Mass., U .S.A. De zuiver witte bloemen hebben twaalf forse tepalen, 6-7 cm lang en
2.5-3 cm breed.
'Merrill' heeft de grootste bloemen binr.en het Magnolia x loebneri-sortiment. De bloeitijd
valt vroeg, gelijktijdig met die van M. stellata, namelijk van begin tot eind april.
De meest bekende boom in Nederland is zonder twijfel het ongeveer 12 jaar oude exemplaar
op de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop, dat jaarlijks
met honderden bloemen is overdekt. De boom is meerstammig, heeft een breed-eironde
kroon, is 6 m hoog en 5 m breed.
De al tamelijk veel gekweekte 'Merrill' is een prachtige parkboom, die ook zeer geschikt is
voor grotere tuinen.

Nu volgt een klein aantal hybriden tussen de boomvormige Magnolia kobus en de meer als
een struik groeiende M. stellata. Dit zijn de M. x loebneri-hybriden. Ze zijn bijna alle zeer
waardevol.
Magnolia x loebneri (H.A. Hesse, Duitsland vóór 1940)
Een hybride, in 1920 beschreven door Paul Kache in "Gartenschönheit". Volgens deze auteur had Garteninspektor M. Löbner in de Botanische Tuin te Dresden- na veel mislukte pogingen - eindelijk zaad gekregen aan een Magnolia stellata, die hij had bestoven met M. kabus. Deze hybriden bloeiden voor het eerst in 1917. Vóór de oorlog bracht onder andere
Herm. A. Hesse, Weener/Emsvan deze zaailingen gekweekte planten in de handel; geen enkele kloon is toentertijd benaamd. Het gevolg hiervan is, dat hier en daar wel eens een goed
bloeiende boom van M. x loebneri staat, maar dat de meeste planten in de Nederlandse
kwekerijen pas op zeer oude leeftijd bloeien. Deze ongeselecteerde M. x loebneri-planten
hebben weinig of geen handelswaarde.
De enige selectie uit de planten van Löbner, die in 1969 door Hiliier & Sons, Engeland, werd
benaamd en voor het eerst werd genoemd in de "Manual" van 1971, is 'Snowdrift' (zie aldaar).
Magnolia x loebneri 'Leonard Messel' (Nymans Gardens, Engeland 1955)- foto blz. 22
Eén van de allermooiste boompjes, ontstaan in de tuin van de Earl of Rosse te Nymans, Sussex, Engeland. De sterk vertakte plant heeft kleine, witte bloemen, waarvan de buitenste tepalen een forse rosestreep hebben. Daardoor lijkt de bloem op enige afstand goed rose. De
12 tepalen zijn 7 cm lang en slechts 1.5-2 cm breed; ze zijn dus smal lintvormig. De bloeitijd
is van half april tot half mei.
Dit prachtige boompje wordt hier en daar in Boskoop gekweekt.
Het verwonderde mij, dat er een Magnolia x loebneri-kloon was met zo'n "rose" kleur.
Een kruising met M. lilijlara kon het niet zijn en veel rose kleur kan men van een kruising
met de fletse M. stellala 'Rosea' ook niet verwachten.
Bij mijn bezoek aan Nymans Gardens, begin mei 1979, stonden de beide ouders er nog.
Toen bleek mij, dat aldaar niet zomaar een gewone, wit bloeiende M. kobus staat, maar een
enorm groot exemplaar met zeer opvallende, donkerrose streep over het midden van de
bloembladen.
De andere ouder is een gewone, fletse M. stellala 'Rosea'; de mooie, rose kleur van 'Leonard Messel' komt dus van deze M. kobus.
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Magnolia liliflora 'Nigra'
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Magnolia

x loebneri 'Snowdrift' (Hillier & Sons, Engeland 1969)

De 3-4 meter hoge boom in Hillier's arboretum heeft een zeer goede habitus. Hij vormt een
stevige piramide met één hoofdtak, zodat er zonder veel moeite een boom van kan worden
gekweekt.
De nu ongeveer acht jaar oude boom in mijn collectie is 2.5 m hoog. De zuiver witte bloemen hebben slechts zes tepalen (niet twaalf zoals Hiliier schrijft), ze zijn 5 cm lang en zelfs
2.5-3 cm breed en dus aanmerkelijk groter dan die van Magnolia stellata. De bloemen zijn
zeer mooi omdat ze goed open komen, wat van de meesteM. kobus-bloemen niet kan worden gezegd. De bloeitijd is tamelijk laat voor een cultivar uit deze groep, namelijk eind aprilbegin mei.
Deze tamelijk nieuwe 'Snowdrift' is tot nog toe weinig verspreid.
Magnolia

x loebneri 'Ballerina' (U .S.A. 1969)

Dit is een geheel ander type boom. Hij is kleiner en bovendien zeer sterk vertakt en vertwijgd. De bloemen zijn gevuld met wel 30 tepalen per bloem; ze lijken enigszins op witte
roosjes. Opmerkelijk is tevens de fijne geur.
Deze cultivar zal pas over enkele jaren in Nederland in de handel komen.
Er zijn nog enkele andere cultivars van Magnolia x loebneri, maar deze zijn- voor zover ik
kan zien - voor de handel van ondergeschikt belang.

SECTIE TULIP ASTRUM
Deze sectie bevat slechts twee soorten, de Amerikaanse Magnolia acuminata, een grote
boom en de Japanse M. /i/ijlora, een flinke struik. Laatstgenoemde is zo belangrijk, omdat
hieruit de roseen purperen kleur van de meeste Magnolia-hybriden afkomstig is. M. acuminata zal hier niet nader worden behandeld.
Magnolia liliflora - Midden-China, ing. uit Japan 1790
Deze soort was vroeger ook bekend als Magnolia purpurea. Hij komt oorspronkelijk uit
China maar is al zeer lang in Japan in cultuur. De plant is door vele verzamelaars in het
Westen ingevoerd. Het is een betrekkelijk kleine, meerstammige struik en hij groeit zwak.
De bloemen hebben zes purperkleurige bloembladen en drie groene kelkblaadjes.
De bloemvorm van Magnolia/i/ijlorais zeer opvallend, namelijk buisvormig tot smal klokvormig, soms zegt men ook wel smal tulpvormig. Bij koel weer blijven de knoppen zo goed
als gesloten. De kleur van M. lilijlora varieert; de vóór 1860 ingevoerde planten hadden licht
purperkleurige bloemen. Ze groeiden zwak en waren ook niet geheel winterhard.
Het was deze Magnolia die door kruising met de witte M. denudata (als moederplant) de bekende M. x soulangiana en cultivars daarvan voortbracht.
C. de Vos (Boomen, Heesters en Conifeeren, 1887) beschrijft ook een cultivar, te weten
Magnolia lilijlara 'Nigricans', die iets steviger groeit. De bloemkleur is diep purperkleurig,
de bloemen zijn klein. Hiervan vond ik enige tijd geleden nog een struikje. Handelswaarde
heeft de oude 'Nigricans' niet, maar het is een interessante plant voor een collectie.

Magnolia liliflora 'Gracilis' (ing. uit Japan 1804)
Een al in 1804 uit Japan geïmporteerde cultuurvariëteit. Hij komt nu bijna uitsluitend nog
voor in Franse kwekerijen en doet denken aan een kleinere uitgave van 'Nigra'. De knoppen
van 'Gracilis' zijn smal, de toppen van de bloembladen buigen naar binnen. De bloemen zijn
donkerpurper. Hij bloeit zeer lang, namelijk vanaf half mei tot in juli. Deze cultivar heeft
naast de bekende 'Nigra' géén handelswaarde.
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Magnolia liliflora 'Nigra' (ing. uit Japan 1861)- foto blz. 25
syn. Magnolia x soulangiana 'Nigra'
Deze bekende cultivar werd in 1861 door J.G. Veitch uit Japan in Engeland ingevoerd. Hij
bleek ~at groeikracht, bloemen en bloemkleur betreft een prachtige aanwinst; bovendien
bleek hij meer winterhard te zijn dan de soort.
'Nigra' vormt een meerstammige struik met rechtopstaande takken. De bloemen hebben zes
(soms tot acht) bloembladen (10-12 cm lang en 5 cm breed), plus nog eens drie kleine, groene
kelkbladen . De bloem opent zich in ons klimaat zelden geheel en behoudt de buisvorm totdat hij bijna is uitgebloeid. Dan slaan de buitenste drie bloembladen naar buiten om, waardoor de veellichter purperen (zelfs bijna witte) kleur zichtbaar wordt. Dit geeft dan een wat
"slordige" indruk.
'Nigra' heeft verreweg de donkerste bloemen van het Magnolia-sortiment: ze zijn donker
purperkleurig. Deze mooie cultivar bloeit gedurende een lange periode, namelijk vanaf midden mei tot eind juni. Hij kan ook nog in september weer bloemen geven, maar de later verschijnende bloemen zijn wat kleiner.
Er blijken nog enkele afwijkende vormen van Magnolia lilijlara te zijn. In Noord-Amerika
werd een al oude, onbenaamde plant 'O'Neill' genoemd. Deze heeft een wat bredere bloemkroon. Hiervan is in mijn collectie nog geen bloeiend materiaal aanwezig. Zo bestaat er ook
een 'Reflorescens', een cultuurvorm die C. de Vos al in 1887 noemde. Deze plant schijnt in
de herfst meer bloemen te hebben.

HYBRIDEN
LILIFLORA-HYBRIDEN
Alvorens de nu al beroemde hybriden van Magnolia lilijlara en M. stellala te behandelen,
eerst iets over twee Magnolia's, die als cultivars van M. x soulangiana bekend staan, maar
veel lijken op vormen uit M. lilijlora.
Magnolia 'Dorsopurpurea' (Ja pan circa 1925)
Ofschoon er nog maar enkele planten in Nederland van deze Japanse aanwinst zijn, wil ik
deze toch hier noemen . Hij gelijkt op 'Nigra', maar het komt mij voor dat hij in alle delen
forser is.
De al oude 'Dorsopurpurea' is pas enkele jaren geleden uit Japan ingevoerd.
Magnolia 'Lilleny' (Engeland vóór 1975)
syn. Magnolia x soulangiana 'Lennei Hybrid' (U.S.A. vóór 1948)
Deze cultivar is een sterk vertakte struik met veel opgaande takken en donkergroene bladeren. Hij bloeit zeer lang (tot in juli), ongeveer tegelijk met Magnolia lilijlora.
De bloemen hebben een buitenste krans van achttepalen (9-10 cm lang en 4 cm breed), alle
een beetje gedraaid en daarbinnen nog een paar half zo grote, zeer smalle, e~~neen~ ged.raa~
de tepalen. Het lijkt wel of hij gevuldbloemig wilde worden, maar dat hiJ daann met IS
geslaagd.
.
.
De bloemkleur van deze zeer opmerkelijke Magnolia is helder paarsrose, Iets lichter dan
'Lennei' aan de binnenkant wit en zachtrose geaderd. Bij warm weer hangen de drie buitenste te~alen naar buiten, evenals bij 'Nigra'. De kleurindruk is dan ~.iet paars, ~aar r?s~.
'Lilleny' is mijn inziens een goede aanwinst; in kleur is hij nogal afWIJk~nd ~n hiJ blo~1t m
een periode waarin weinig andere st!uiken hun bloemen.t~n~n. D~~e cultivar IS ~~ke.l.e Jaren
geleden vanuit Engeland onder de meuwe naam Magnolia Lilleny mgevoerd. HIJ blijkt voldoende winterhard te zijn.
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LILIFLORA x STELLATA-HYBRIDEN
In de jaren 1955 en 1956 werden in het U.S. National Arboretnm in Washington (D.C.)
door Francis de Vos en William F. Kosar kruisingen gemaalt
~ Magnolia liliflora
(moederplant) en M. stellata. Zij hoopten een serie hybriden te knJo
·~<:>:ins opM.
stellala geleken, maar die veel later bloeiden, dit om de nachtvorst te 01 ••
Ze gebruikten voor hun kruisingen niet alleen M. liliflora, maar ook M. !ilif!or ..
de in Nederland onbekende 'Reflorescens'.
De vaderplanten waren M. stellata, alsmede de cultivars 'Rosea' en 'Waterlily'. Er zijn acht
klonen benaamd, mijn inziens te veel; ze gelijken daarvoor te veel op elkaar. Zij gaven aan
deze hybriden meisjesnamen, hetgeen tot gevolg had, dat deze kruisingen in de U.S.A. "The
Girls'' worden genoemd.
Al deze planten hebben een struikvormige habitus met dunne takken vanaf de grond. Ze
worden hoogstens 2 à 3 meter hoog. De bloemkleur varieert van jaar tot jaar, al naar het
aantal zonne-uren van licht paarsrose tot donkerpurper. De knoppen zijn meestal gedeeltelijk gedraaid. In geen geval lijken deze acht nieuwe hybriden op M. stellata.
Uit de zeven cultuurvariëteiten, die in mijn collectie bloeiden, heb ik er drie uitgezocht die
thans worden vermeerderd; de andere lijken er te veel op. Het zijn:
Magnolia 'Betty' (U.S. National Arboretum 1968) - foto blz. 29
Een bossige, tamelijk fors groeiende struik met donkergroene, glimmende bladeren. Hij
heeft de grootste bloemen binnen deze groep. Wanneer de bloemen geheel geopend zijn hebben zij een diameter van 18 cm. Er zijn 13, dikwijls gedraaide tepalen. De kleur is purperkleurig in knop, later paarsrose. De bloeitijd is van eind april tot eind mei, dus erg lang.
Magnolia 'Ricki' (U.S. National Arboretum 1968)
Deze cultivar gelijkt wel iets op 'Betty', maar de bloemen zijn enigszins kleiner. De elegante
bloemen hebben 9-12 tepalen; ze zijn ook gedraaid evenals bij de vorige cultivar. De kleur is
eerst purper in knop, bij het opengaan paarsrose. Hij bloeit wat later in mei.
Magnolia 'Susan' (U.S. National Arboretum 1968) - foto blz. 16, omslag
In deze reeks hybriden is 'Susan' de meest opvallende cultivar. Hij bloeit zeer rijk en over
een lange periode. De open bloemen zijn 10-15 cm in doorsnede. De knoppen zijn roodachtig purper, de bloemen prachtig purperkleurig. Er zijn slechts zes tepalen.
'Susan' is een ideale cultivar voor een kleine tuin. Jonge planten bloeien spoedig volop(!).
De overige in 1968 verspreide cultivars uit deze serie zijn: 'Ann', 'Jane', 'Judy', 'Pinkie' en
'Randy'.
Onder de hybride-groep Magnolia x M. stellala kan men ook rangschikken:
Magnolia 'George Henry Kern' (C.E. Kern, U.S.A. 1949)- foto blz. 29
Deze Amerikaanse cultivar is ontstaan uit zaad van Magnolia stellata. Men vermoedde eerst
dat M. x soulangiana de vaderplant was, maar nu is toch wel duidelijk dat hij bij de groep
M. liliflora x M. stellala behoort. Bij deze cultivar was M. stellala de moederplant.
'George Henry Kern' is een opgaand, sterk vertakt boompje, hoger groeiend dan "The
Girls". De bloemen van deze cultivar zijn eenkleurig paarsrose. Zij hebben 8-10 tepalen, 8
cm lang en slechts 3 cm breed, de meeste iets gebogen en gedraaid. De bloeitijd is zeer lang,
hetgeen typisch is voor deze hybriden. Hij begint eind april al te bloeien; ook gedurende de
gehele zomer ziet men hier en daar nog een bloempje.
Al deze Magnolia liliflora x M. stellata-hybriden zijn geheel winterhard. Ze kunnen goed
door stekken worden vermeerderd.
Magnolia liliflora is tetraplaid (2n = 76 chromosomen); M. stellala is diploid (2n = 38 chromosomen. De hybriden hebben alle 57 chromosomen; ze zijn dus triploid met het gevolg dat
ze steriel zijn en dat er niet mee kan worden gekruist.
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SECTIE YULANIA

Van de elf soorten van deze sectie zijn er slechts twee in Nederland winterhard, namelijk
Magnolia denudata en M . sprengeri. De eerstgenoemde is van deze het meest bekend. Hij is
oorspronkelijk afkomstig uit China en werd aldaar "Yulan" genoemd, een naam die ook in
ons land nog wel eens wordt gebruikt.
Magnolia denudata - China, ing. vóór 1800 - foto blz. 30

Deze soort is inheems in Centraal-China, maar wordt al sinds vele eeuwen in Japan gekweekt. Hij werd al vóór 1800 in Europa ingevoerd .
De "Yulan" is een prachtige boom, op oude leeftijd soms wel5(-8) meter hoog met onregelmatig ronde kroon. Hij heeft ivoorwitte, klokvormige bloemen met negen tepalen, alle bijna
gelijk in grootte. Hij bloeit vroeg, vóór het verschijnen van het blad, ongeveer eind april tot
begin mei, soms iets later.
In Boskoop staat in een voortuin aan de Valkenburgerlaan een exemplaar van circa 6 meter
hoog. De reden dat we in de kwekerijen zo weinig van deze soort tegenkomen is, dat Magno-

Magnolia x soulangiana

Magnolia denudata

l
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/ia denudata niet door stekken kan worden vermeerderd. We moeten hem enten ("zetten")
op onderstammen van M. kobus, M. x soulangiana en dergelijke. Vroeger werd deze soort
in Boskoop ook wel door zoogenten voortgekweekt, een oude, thans geheel verdwenen vermeerderingsmethode.
Nu blijkt dat er meer interesse komt voor Magnolia's zal ongetwijfeld meer van deze soort
worden gekweekt.
Magnolia denudata draagt zelden zaad. Zelfbestuiving van deze soort geeft geen resultaat,
vandaar dat er ook maar weinig cultuurvariëteiten voorkomen. Enkele kort geleden geïmporteerde cultivars zijn 'Forrest Pint', 'Purple Eye' en een "onzekere" 'Purpurascens'. Zij
zijn zo goed als niet verkrijgbaar.
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HYBRIDEN
SOULANGIANA-HYBRIDEN
Magnolia x soulangiana (Solange-Bodin, Frankrijk vóór 1829) - foto blz. 31

De op één na oudste Magnolia-hybride is zonder twijfel Magnolia x soulangiana, die in de
kwekerijen nog steeds de voornaamste plaats inneemt. Hij heeft klokvormige, rechtopstaande bloemen met negen (soms tien) tepalen, waarvan de onderste drie, die spoedig naar beneden omslaan, kleiner zijn.
De kleurindruk is een gemêleerd rose; in werkelijkheid zijn de bloemen bijna wit, aan de buitenkant rose getint en gestreept, vooral aan de voet van de tepalen.

Magnolia x soulangiana is een hybride tussen M. denudata (moederplant) en M . liliflora.
De Fransman De Hamelin benaamde deze hybride in 1829. De winner zelf, Etienne
Soulange-Boctin beschreef deze Magnolia meer volledig in 1843 .
Wie is deze Etienne Soulange-Bodin? Hij was een officier in het leger van Napoleon. Na de
nederlaag in Waterloo (1815) zei Soulange-Boctin het leger vaarwel en ging zich geheel wijden aan zijn liefhebberij, de plantenwereld. Hij richtte het Institute Royal d'Horticulture op
en werd spoedig directeur daarvan. Ook in zeer vele andere tuinbouwgroeperingen was hij
een goede bekende.
De door hem- door opzettelijke kruising- al vóór 1829 gevonden Magnolia x soulangiana
was de eerste, maar niet de enige uit dit zaaisel. Hij zelf schrijft in 1843 dat hij acht variëteiten had, die onderling iets afweken. Uit die eerste kruising zijn later onder andere 'Al ba Superba' en 'Alexandrina' benaamd.
Zeer spoedig werd met deze hybride doorgekruist, met als voornaamste resultaat (vóór 1860)
de grootbloemige 'Lennei'; C. de Vos had deze al in 1867. De verspreiding van al deze Magnolia's in Europa geschiedde voornamelijk door het tuinbouwbedrijf Louis van Houtte te
Brugge, België.

Magnolia x soulangiana 'Alexandrina' (J. Cels, Frankrijk vóór 1835) - foto blz. 33

Zeer grote struik tot circa 5 meter, op oudere leeftijd breed opgaand, met opvallend grote,
bijna ronde bladeren. De bloemen zijn tamelijk groot, vooral voor zo'n oude cultivar. De
volledig geopende bloemen met negen tepalen hebben een doorsnede van 16-18 cm. De tepalen zijn 8-9 cm lang en 5.5 cm breed en alle zijn bijna even groot. Ze zijn wit-rose, dat wil
zeggen vanaf een afstand lijken de bloemen mooi rose, doordat een groot gedeelte van de tepalen een (paars-)rose tint heeft. De bloemvorm is breder dan die van M. x soulangiana,
maar niet zo bolrond als die van 'Lennei' en hij bloeit ook één week later.
'Alexandrina' is voor de kweker geen gemakkelijke plant. Hij maakt geen doorlopende
hoofdtak, terwijl na een paar jaar de zijtakken sterker groeien . Als jonge plant bloeit hij ook
niet goed.
Deze cultivar zou volgens gegevens al in de catalogus van 1835 van J. Celsin Frankrijk zijn
genoemd. C. de Vos had deze ook al in 1867. Het komt mij voor dat' Alexandrina' één van
de zaailingen is van Soulange-Bodin.
De nieuwere cultivars uit het "Gresham"- en 'Picture'-sortiment zijn goede verbeteringen
van deze oude 'Alexandrina'.

Volgens de Internationale Nomenclatuurregels krijgen alle nakomelingen uit een kruising
tussen twee soorten dezelfde hybride-naam. Ook nakomelingen uit de tweede of derde generatie, zelfs terugkruisingen met één van de oorspronkelijke ouders worden gerangschikt onder dezelfde hybride-naam. De zeer bekende Magnolia x soulangiana is één kloon. Tegenwoordig zou aan een dergelijke hybride meteen ook een cultivarnaam worden verbonden.
Tot voor kort werden in de Boskoopse kwekerijen, behalve het type Magnolia x soulangiana, onder andere de hierna volgende cultivars gekweekt, waarvan sommige- in vergelijking
met de nieuwere vormen - niet meer waard zijn te worden aangehouden.
Magnolia x soulangiana 'Aiba Superba' (J. Cels, Frankrijk vóór 1835)

Een opgaande, betrekkelijk kleine struik; vooral in de jeugd groeit hij niet snel. Deze cultivar was voor kort één van de weinige wit bloeiende Magnolia's in het handelssortiment.
Thans zijn er nieuwere en betere met witte bloemen.
De bloemen van 'Alba Superba' hebben negen tepalen en de vorm is als die van Magnolia x
soulangiana, maar ze zijn aanmerkelijk kleiner. Aan de voet van de repalen zijn slechts een
paar (paars-)rose streepjes waar te nemen, maar de kleurindruk is wit. Hij bloeit enkele weken na de zuiver witte M. denudata; de bloemen hebben daardoor minder last van nachtvorstbeschadiging.
'Alba Superba' is een zeer oude cultivar; waarschijnlijk is deze één van de zeven overige
zaailingen van Soulange-Boctin uit zijn eerste kruising. Hij komt al voor in de catalogus 1835
van J. Cels, Frankrijk .
Ook C. de Vos, Hazerswoude, noemde deze plant al in zijn "Beredenerend Woordenboek",
een tamelijk onbekend boekje van 1867.
Deze cultuurvariëteit wordt in sommige boeken M. x soulangiana 'Alba' genoemd, wat
volgens de tegenwoordige Code voor Nomenclatuur niet juist is. De oude 'Al ba Superba'
moet niet worden verward met M. x soulangiana 'Superba'; dit is een andere cultivar (zie
aldaar).
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Magnolia x soulangiana 'Amabilis' (Baumann, Frankrijk 1865)
Deze cultuurvariëteit gelijkt in vele opzichten op 'Alba Superba', zodat hij in de kwekerijen
al vroeg hiermee werd verward. Het is zelfs moeilijk een echte 'Amabilis' in Boskoop te vinden. De groei is niet alleen zwakker, maar hij is ook smaller in habitus.
De bloemen zijn een heel klein beetje groter dan die van 'Al ba Superba'. Ze zijn ook wit,
met wat (paars-)rose streepjes aan de voet van de tepalen; dit is overigens iets minder zichtbaar dan bij 'Al ba Superba'.
Deze oude cultivar wordt, voornamelijk vanwege zijn zwakke groei, zeer weinig meer gekweekt.
Magnolia x soulangiana 'Brozzoni' (A. Leroy, Frankrijk 1873)
Een oude, zeldzame Magnolia, maar die hier toch genoemd dient te worden. De reden dat
deze zo goed als verdwenen is, is dat de plant met zijn dikke takken zeer moeilijk van afleggers kon worden voortgekweekt. Het eerste jaar wortelden de afleggers niet, het tweede of
derde jaar waren de bewortelde takken te dik geworden om met succes te worden uitgeplant.
Het stekken geeft echter geen enkele moeilijkheid, zodat het kweken van 'Brozzoni' opnieuw wordt aanbevolen.
Deze cultivar vormt een opgaande struik, na circa 20 jaar is hij 3-4 m hoog en 2 m breed. De
komvormige bloemen zijn groter dan die van andere oude cultivars, namelijk 20-22 cm in
doorsnede als ze geheel open zijn. Er zijn negen tepalen, zes grote en drie kleine, welke
laatste spoedig afvallen. De knoppen zijn lang en smal, als witte kaarsen; de witte bloemen
hebben aan de voet een zachtrose tint.
'Brozzoni' begint omstreeks 1 mei te bloeien en hij bloeit de gehele maand door; de zijknoppen komen pas open als de eerste bloemen afvallen.
Een opvallende eigenschap van 'Brozzoni' is dat 4 tot 5 jaar oude planten al bloeien.
Magnolia x soulangiana 'Lennei' (A. Topf, Duitsland vóór 1854)
Dit is een grove, brede groeier, zonder hoofdtak. 'Lennei' kwam omstreeks 1850 in de handel. Er zijn veel speculaties geweest- en die zijn er hier en daar nog- waaruit 'Lennei' zou
zijn ontstaan. De plant wijkt in vorm en kleur geheel af van de andere hybriden uit die tijd;
hij draagt grote, bolronde bloemen, in de vorm van een cognac-glas.
De bladeren van deze cultuurvorm zijn rond en zeer groot (tot 30 cm doorsnede). De grote
bloemen hebben slechts zes tepalen, alle purperkleurig. In Nederland bloeit hij laat, dat wil
zeggen normaliter van 5 tot 20 mei. Magnolia x soulangiana 'Lennei' komt slechts in een
klein aantal kwekerijen voor. De struik heeft zeer grove takken, die bij het inleggen (moeren) dikwijls breken en bovendien slecht wortelen. Nu het stekken meer en meer de vermeerderingsmethode wordt, bestaat de kans op een hogere produktie in de kwekerijen.
In Nederland is 'Lennei' maar net voldoende winterhard; hij kan in strenge winters nogal lijden.
'Lennei' ontstond in Italië. Hij werd indertijd verkocht aan de boomkweker Alfred Topfin
Erfurt, Duitsland, voor de lieve som van Frs. 10.000, een voor die tijd enorm bedrag!
Magnolia x soulangiana 'Lennei Alba' (W. Keessen Jr. 1931)- foto blz. 35
Het is jammer dat deze cultivar deze naam heeft gekregen. Men zou daaruit kunnen opmaken dat het een zaailing is van 'Lennei'. Dat is hij ook wel, maar verder lijkt hij er in het geheel niet op.
'Lennei Alba' vormt een mooie, tamelijk brede struik. Een exemplaar in de Biezen te Boskoop is 2 m hoog en 3 m breed. De prachtige, ivoorwitte bloemen zijn niet bolrond, maar
tulpvormig. De negen tepalen zijn opvallend dik en vlezig; ze zijn 9 cm lang en 5 cm breed.
Als de bloem goed open is heeft deze een doorsnede van ongeveer 20 cm.
Bijna vanzelfsprekend heeft hij een nadeel, anders zou 'Lennei Alba' allang veel meer verspreid zijn geweest. Hij begint namelijk pas te bloeien na 7 tot 8, soms wel meer jaren.
Deze cultivar werd in 1905 door Kar! Otto Froebel, Zwitserland, uit zaailingen geselecteerd.
De gehele voorraad werd verkocht aan de Aalmeerse kweker W. Keessen Jr. van de Terra
Nova-kwekerijen. De fraaie 'Lennei Alba' werd in 1931 door Keessen in de handel gebracht.
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Magnolia x soulangiana 'Lennei Alba'

Magnolia x soulangiana 'Purpliana' (U.S.A. vóór 1950)
syn. Magnolia x soulangiana 'Burgundy' (van Pickard)
Een goed groeiende, dicht opgaande struik of kleine boom, gelijktijdig bloeiend met Magnolia x sou/angiana. De plant bloeit bijzonder rijk. De bloemen zijn niet groter dan die van
M. x soulangiana.
Wat deze cultivar zo apart maakt is de bloemkleur; de bloemen zijn uniform paarsrose, veel
meer "paars" dan die van de overige cultivars.
In de "Checklist of the Cultivated Magnolias" (1975) wordt deze Amerikaanse hybride
'Purpliana' genoemd. Pickard uit Canterbury, Engeland, heeft deze Magnolia- op advies
van een Amerikaan - omgedoopt in 'Burgundy', omdat hij de naam 'Purpliana' niet mooi
vond.
Magnolia x soulangiana 'Rustica Rubra' (C. Wezelenburg vóór 1900)
In zijn boek "Boomen, Heesters en Conifeeren" (1887) schreef C. de Vos: "Thans zijn er
zaailingen van Lennei in den handel, maar men wete, dat deze niet allen standvastig zijn.
Brengen deze nu afwijkende kleuren voort, dan komen ze onder nieuwe namen in den handel".
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Zeer waarschijnlijk heeft C. de Vos (die in 1892 overleed) er twee uitgezocht, niet zozeer om
een andere kleur (die ze niet hebben), maar vanwege hun grotere winterhardheid. Vlak vóór
1900 kwamen twee Magnolia's in de handel bij de opvolger van De Vos, te weten C . Wezelenburg te Hazerswoude. Dit waren Magnolia x soulangiana 'Rustica Rubra' en 'Rustica' .
De eerstgenoemde wordt nog steeds in beperkte mate gekweekt.
'Rustica Rubra' is een sterk groeiende, grove struik. Hij bloeit helaas pas op oudere leeftijd
(10-12 jaar?) met bolronde bloemen, zeer veel op die van 'Lennei' gelijkend, maar iets kleiner en ook iets Echter gekleurd. Deze cultivar bloeit ook vroeger, namelijk half april tot begin mei.
In Boskoop staat aan het Rijneveldeen naar schatting 40-jarige boom met een hoogte van 4 m
en een doorsnede van 3 m. Hij bloeit elk jaar volop. De meeste voorbijgangers denken dat
het een 'Lennei' is, maar zo'n groot exemplaar van 'Lennei' is er niet in Boskoop.
Ter onderscheiding van beide cultivars vermeld ik dat 'Rustica Rubra', behalve zes grote,
ook nog een buitenste krans van drie kleine tepalen heeft, die bij 'Lennei' ontbreekt.
Nu is de vraag, waar is de tweede cultivar ('Rustica') gebleven? Men zou daarbij moeten
denken aan planten met bloemen van een iets lichtere kleur.

'Heaven Scent' bloeit volop als jonge plant in mei. Hij is voldoende winterhard. Wordt ook
in Engeland als één van de allermooiste aanwinsten beschouwd.
Magnolia 'Manchu Fan' (Gresham, U.S.A. vóór 1970)- foto blz. 39
Een gr-ootbladige, kleine boom met forse, rechtopstaande, komvormige, zuiver witte bloemen. Hij bloeit tamelijk vroeg, midden april tot begin mei.
'Manchu Fan' is een van de mooiste grootbloemige, witte Magnolia's. Hij is ook goed winterhard.
Magnolia' Peppermint Stick' (Gresham, U .S.A . vóór 1970)
Nog een cultivar met grote bladeren. Hij is in groei wat los. De rechtopstaande knoppen zijn
zeer smal en lang en lijken op een zuurstok, vandaar de naam. De open bloemen hebben negen, puntige tepalen van 12 cm lang. Deze zijn wit, met een paar fijne, violette streepjes aan
de basis. Ook deze cultuurvariëteit is tegen Nederlandse winters bestand.

Magnolia x soulangiana 'Superba' (1854)

Magnolia 'Royal Crown' (Gresham, U.S.A. vóór 1970)

De zeer oude Magnolia x soulangiana 'Superba' werd enige tijd geleden ontdekt in twee
kwekerijen in Boskoop, waar hij nog steeds in cultuur was. Men moet 'Superba' niet verwarren met de eerder genoemde 'Alba Superba'.
De bloemen van 'Superba' gelijken als twee druppels water op die van de gewone M. x soulangiana; het blad is echter afwijkend. De witte, rose getinte en gestreepte bloemen hebben
ook negen tepalen, maar de onderste drie zijn erg klein.
De reden van het hier noemen van deze cultivar is, dat deze al als ongeveer zesjarige plant
bloemknoppen heeft. Daar vele kopers van een Magnolia het eerste jaar in hun tuin bloemen
willen zien, heeft deze oude cultivar zonder meer een goede toekomst.

Deze grootbladige cultivar is één van de allermooiste, maar is minder winterhard dan de vorige drie. Oudere planten in de tuin van het Proefstation hebben ook vorig jaar dode takken
gekregen; jonge stekJingen gingen in 1981 allemaal dood.
Toch wordt deze cultivar hier genoemd, omdat 'Royal Crown' voor gebieden met een milder
klimaat zeer aanbevelenswaardig is.
De bloemen hebben aan de buitenkant een helder wijnrode kleur, wat lichter aan de randen;
de buitenkant is wit, hetgeen bij geopende bloemen fraai contrasteert. Ze hebben wel een
doorsnede van 25-30 cm(!).

GRESHAM-HYBRIDEN

De volgende cultivars uit de groep Gresham-hybriden zijn eveneens in mijn collectie aanwezig, maar zij worden hier niet aanbevolen. Het zijn: 'Delicatissima' met te kleine, witte bloemen en 'Sayonara' met bolronde, witte bloemen. Deze laatste is een dun vertakte boom, die
zeer breekbaar is.

Vele jaren was er niets gedaan aan hybridisering en selectie van Magnolia's, totdat Tom
Gresham in Californië in 1955 met kruisen begon. Hij gebruikte Magnolia x soulangiana
'Lennei Alba' en M. liliflora 'Nigra' als moederplanten en de niet winterharde M . x veitchii
als vaderplant. Deze laatste ontstond uit de kruising M. campbellii x M. denudata en heeft
zeer grote, lichtrose bloemen.
Uit de kruising met M. liliflora 'Nigra' kreeg Tom Gresham 50 planten, die hij spoedig tot
24 reduceerde. In die tijd kon hij in Californië geen boomkweker interesseren voor zijn
grootbloemige Magnolia's; ze werden hier en daar wel- al of niet benaamd- verspreid. HilIier in Engeland kreeg vlak vóór 1970 een aantal cultivars hiervan. Hij noemt ze zonder beschrijving in zijn bekende " Manual" (ed. 1, 1971). De meeste in Europa aanwezige
Gresham-hybriden komen uit deze bron. Het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop importeerde in 1974 - evenals ik later - alle bij Hiliier beschikbare hybriden.
In het Proefstation zijn het nu grote, 2 tot 3 m hoge struiken. Ze hebben alle gebloeid, zodat
we al enigszins konden beoordelen, welke van deze Gresham-Magnolia's voor ons klimaat
de beste zijn. Er zijn enkele bijzonder mooie cultuurvariëteiten bij.

De laatste jaren werden in U.S.A. nog verscheidene andere Gresham-hybriden geïntroduceerd, zowel uit de eerste als de tweede generatie. In mijn collectie zijn twaalf zaailingen aanwezig, alle ongeveer 1 meter hoog. Ze hebben nog niet gebloeid.

De Gresham-hybriden behoren, wat classificatie betreft, niet meer thuis onder de groepsnaam Magnolia x soulangiana, daar ze duidelijk erfelijke factoren van M . campbellii hebben. Ze worden daarom onder de groepsnaam Gresham-hybriden gehouden. De beste cultivars bleken te zijn:
Magnolia 'Heaven Scent' (Gresham, U.S.A. vóór 1970) - foto blz. 37
Forse, opgaande struik met donkergroene bladeren (hieraan goed te herkennen). De bloemen zijn in vorm geheel afwijkend van de meeste andere. De negen tepalen zijn 9 cm lang, 5
tot 6 cm breed en puntig; ze staan bij geopende bloemen rechtop in een krans. De tepalen
zijn niet rose gestreept, zoals bij de meeste andere Magnolia's, maar éénkleurig rose.
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Magnolia ' Heaven Scent'
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PICTURE EN PICTURE-HYBRIDEN
Magnolia 'Picture' (K. Wada, Japan circa 1925) - foto blz. 38

Op de ~'Flora Nova" -tentoonstelling van 1966 toonde de firma Otto & Zonen, Boskoop, een
uit Japan geïmporteerde Magnolia onder de naam 'Picture'. Deze nieuwigheid werd bekroond met een Gouden Medaille.
In een prijslijst van K. Wada, Japan, wordt vermeld: "Magnolia conspicua 'Picture', waarschijnlijk een hybride". Magnolia conspicua is een synoniem van M. denudata.
'Picture' vormt een forse, strak opgaande struik. De bloemen hebben zes tepalen, 12 cm
lang en 5.5 cm breed en onderaan drie, bijna rudimentaire, groenwitte blaadjes, die spoedig
afvallen. Als de bloemen goed open zijn hebben ze een doorsnede van 25 cm(!). De hoofdkleur is wit, sterk wijnrood geschakeerd en gestreept, vooral aan de voet van de tepalen. De
bloei valt van eind april tot midden mei. De plant is goed winterhard.
Deze Japanse aanwinst wordt vooral in Noord-Amerika en Engeland als zeer mooi beschreven. Het zijn voornamelijk (althans bij warm weer) de bijzondere grote, open bloemen die
het doen .
Een aantal jaren later zijn er ook door andere boomkwekers planten van 'Picture' uit Japan
geïmporteerd. Het zijn alle geënte exemplaren; stekken is zo goed als onmogelijk.

Magnolia 'Picture'

38

Magnolia 'Manchu Fan
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Door de meeste kenners van Magnolia wordt vermoed, dat 'Picture' een hybride is tussen
Magnolia denudata en M. liliflora, maar anderen twijfelen hieraan. De Magnolia-specialist
Sir Peter Smithers, Zwitserland, suggereerde dat het wel eens een hybride kon zijn tussen M .
denudata en M. campbellii. Gezien het chromosoomaantal van 'Picture' (2n = 114) lijkt dit
niet geheel uitgesloten. Magnolia denudata en M. campbellii hebben beide namelijk 114
chromosomen, terwijl M. liliflora er 76 heeft. Daardoor is het slagen van een kruising tussen
M. denudata en campbellii ook meer voor de hand liggend dan het slagen van een kruising
tussen M. denudata en M. liliflora.
Als de suggestie van Smithers juist is, dan behoren 'Picture' en de zaailingen hiervan tot dezelfde groep als de hiervoor beschreven Gresham-hybriden, waarin ook "bloed" van M.
campbellii aanwezig is.
Een naam als ELITE-MAGNOLIA'S zou voor de zeer grootbloemige groepen GRESHAM- en
PICTURE-HYBRIDEN misschien op zijn plaats zijn.
Magnolia 'Sundew' (Pickard, Engeland 1968)
Dit is een zaailing van 'Picture', gevonden door Pickard in Zuid-Engeland en in 1968 door
hem benaamd. Hiervan zijn al verscheidene jaren een beperkt aantal planten in Boskoop in
cultuur, zodat we ons nu wel een goed oordeel kunnen vormen. Vermeerdering door zomerstek is goed mogelijk.
'Sundew' heeft, evenals de moederplant, een strak opgaande habitus, zodat hij in dit opzicht
nogal afwijkt van de meeste Gresham-hybriden. De bloemen zijn bolrond, gelijk aan die van
'Lennei', met een doorsnede van 20-22 cm. Ze hebben negen, even grote, dikvlezige tepalen.
De kleur is zuiver rose.
Buitengewoon belangrijk is dat de struik zeer rijk bloeit; zelfs jonge planten zetten bloemknoppen. De bloei duurt drie weken, namelijk van medio april tot begin mei.
Behalve 'Sundew' had Pickard in zijn eerste zaaisel van 'Picture' ook een geheel wit bloeiende kloon. Hiervan heeft hij opnieuw gezaaid met als resultaat twaalf benaamde cultivars in
de kleuren wit, roseen wijnrood, met zowel smalle als bolronde bloemen. Ze zijn nu alle in
mijn collectie als twee- en driejarige plantjes aanwezig. Al deze zaailingen hebben namen
van edelstenen gekregen. Sir Peter Smithers had er in 1981 enkele in bloei. Zo te zien zijn het
beslist mooie aanwinsten, die misschien mogelijkheden voor de toekomst bieden.
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